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OLAINES PELDBASEINS
ATVĒRTS APMEKLĒTĀJIEM

Visi laipni gaidīti un aicināti doties uz Olaines Peldbaseinu, 
Stadiona ielā 2, lai atsāktu savas peldēšanas gaitas. 

Peldbaseina darba laiku, grafiku un 
nodarbības meklē www.olainessports.lv.

OLAINES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS,
sadarbībā ar Olaines angļu valodas cienītāju klubu 

“ENGLISH FAN CLUB” aicina

APGŪT ŠĀDAS VALODU PRASMES
angļu valoda – bez priekšzināšanām
angļu valoda – ar priekšzināšanām

franču valoda – bez priekšzināšanām

Pieteikšanās kursiem līdz 30. septembrim
PIC darba laikā – Zemgales ielā 31, III st.

pie lietvedes vai pa tālr. 67966741

Pienācis septembris ar izteiktiem rudens vēstnešiem – gladiolām 
un asterēm ar kurām skolēni 1. septembrī devās skolas gaitās. Tas 
ir arī nedaudz smeldzīgs laiks visiem pēc saulainās vasaras brīv-
dienām un atvaļinājumiem.

Savā ziņā skolas gaitu uzsākšana apliecina, ka bērni gatavojas 
lielajai dzīvei, jo viņiem jāmācās tikt galā ar visādām raizēm un 
uzņemties atbildību pašiem par sevi. Bet darba spējīgie turpina 
strādāt ģimenes labklājības un dzīves kvalitātes celšanai un no-
stiprināšanai. 

Vasaras dzīvesprieku un saules enerģiju mums ikvienam jācen-
šas saglabāt nākamajā dzīves cēlienā, lai pilnvērtīgi izdzīvotu ik 
dienu un gūtu gandarījumu no draugiem, kolēģiem un cilvēkiem, 
kuri ir mūsu tuvumā.

Pašvaldības darbinieki, jaunās domes, vadīti, turpina aktīvi pildīt 
iepriekš apstiprināto programmu. Septembrī nododam iedzīvotā-
ju vaļaspriekam un ērtībām gājēju - veloceliņu uz Klīves karjeru, 
ietvi Zemgales ielā līdz Rīgas ielai; aprīkotas 25 autobusa pietu-
ras ar nojumēm pie valsts ceļiem pagastā, gājēju ceļu uz rūpnī-
cām, atjaunoto skeitparku pilsētā un atremontēto skeitparku Jau-
nolainē, renovēto stadionu pie Olaines 2. vidusskolas. Būvvalde 
apstiprina veikala būvniecības projektu Jaunolainē. Turpinām 
ceļa asfaltēšanu Medemciemā, elektroapgādes lampu nomaiņu, 
uzsākto projektu risināšanu, u.c. gada budžetā ieplānotos darbus. 
Uzsākam apkopot iedzīvotāju un deputātu priekšlikumus 2014.
gada darbu un budžeta plānošanai.

Esam vienoti ikdienā un svētkos!

Pateicībā par man dāvāto uzticību,
ar cieņu Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece
Inta Purviņa



2013./2014.mācību gadā Olai-
nes novada pirmsskolas izglītī-
bas iestādes un vispārizglītojo-
šās skolas apmeklēs 2442 Olai-
nes novada bērni un jaunieši. 
Uzsākot jauno mācību gadu, 
gribam aktualizēt informāciju, 
kura varētu būt noderīga bērnu 
vecākiem.

TRANSPORTS. Visiem sko-
lēniem, kuri dzīvo novadā un 
mācās kādā no mūsu novada 
pašvaldības vispārizglītojo-
šajām skolām tiek nodroši-
nāts bezmaksas transports 
nokļūšanai uz mācībām un 
atpakaļ uz mājām. Mūsu no-
vada skolēniem tiek nodroši-
nāts bezmaksas transports arī 
uz Olaines Mūzikas un māk-
salas skolu. Aicinām vecākus 
un skolēnus iepazīties ar auto-
busu grafiku un laikus izņemt 
braukšanas kartiņas! Tiem sko-
lēniem, kuri dzīvo Jāņupē un 
mācās Ķekavas novada skolās, 
pašvaldība ir noslēgusi līgumu 
ar kaimiņu pašvaldības skolē-
nu pārvadātāju, un apmaksā šo 
skolēnu nokļūšanu līdz skolai 
un mājup. Savukārt to skolēnu 
vecākiem, kuri dzīvo novada 
teritorijā, kur nav iespējams 
piebraukt ar skolēnu autobusu, 
tiek apmaksāti ceļa izdevumi. 
Pašvaldība apmaksā ceļa izde-
vumus arī tiem skolēniem, kuri 
mācās Rīgas skolās speciālajās 
izglītības programmās, kā arī 
tiem, kuri mācās internātsko-
lās.

ĒDINĀŠANA. 2013./2014.
mācību gadā visiem 1.un 
2.klašu skolēniem ir nodro-
šinātas siltas pusdienas no 
valsts mērķdotācijas. Savu-
kārt visiem bērniem, kuri mā-
cās Olaines novada izglītības 
iestādēs neatkarīgi no dekla-
rētās dzīvesvietas no 3.līdz 
12.klasei, pašvaldība līdzfi-
nansē maksu par pusdienām 
tādā apmērā, lai abu skolu 
vecākiem būtu jāmaksā tikai 
0,40Ls par vienas dienas pus-
dienām.
Olaines novadā deklarēto trū-
cīgo ģimeņu, daudzbērnu ģi-
meņu un aizbildnībā esošajiem 
gan pirmsskolas, gan skolas 
vecuma bērniem vecumā līdz 
18gadiem, ja tie mācās Olaines 
novada vai ārpus novada teri-
torijas tuvāk pamatdzīvesvietai 
esošā citas pašvaldības izglītī-

bas iestādē, ik mēnesi nodroši-
nāta bezmaksas ēdināšana. Ve-
cākiem ar rakstisku iesniegu-
mu jāvēršas aģentūrā “Olaines 
Sociālais dienests”. 
Abas vispārizglītojošās sko-
las arī šajā mācību gadā ie-
saistīsies programmā “Skolas 
auglis”, lai no 1.oktobra līdz 
24.janvārim visi skolēni 3 
reizes nedēļā varētu ēst bez-
maksas augļus un dārzeņus.

PABALSTS BĒRNU IZGLĪ-
TĪBAI UN AUDZINĀŠA-
NAI. Vienreizējais pabalsts 
50,00 Ls apmērā tiek pie-
šķirts mācību gada sākumā 
Olaines novadā deklarēto trū-
cīgo ģimeņu, daudzbērnu 
ģimeņu un aizbildnībā eso-
šajiem bērniem, kuri mācās 
dienas apmācības izglītības 
iestādē. Pabalsta saņemšanai 
jāpiesakās līdz 1.oktobrim.

VIETU NODROŠINĀŠANA 
PIRMSSKOLAS IZGLĪ-
TĪBAS IESTĀDĒS. Olaines 
novada pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādes šogad 
apmeklēs 921 bērns no 2 līdz 
7gadu vecumam, savukārt pri-
vāto pirmsskolas izglītības 
iestādi “Saulīte” apmeklēs 40 
bērni no 1gada vecuma līdz 
3gadu vecumam. Pašvaldība 
ir noslēgusi līgumu ar privāto 
pirmsskolas izglītības iestā-
di “Saulīte”, kura nodrošinās 
vietas bērniem, kuri sasnie-
guši 1,5 gadu vecumu un ku-
riem pašvaldības iestādēs nav 
nodrošinātas vietas. Pusotra 
gada vecumu sasniegušo bērnu 
vecākiem privātajā izglītības 
iestādē “Saulīte” tāpat kā paš-
valdības bērnudārzos turpmāk 
būs jāmaksā tikai par ēdinā-
šanas pakalpojumu, jo uztu-
rēšanas izdevumus 123,00Ls 
apmērā segs pašvaldība, bet 
saskaņā ar šovasar pieņemta-
jiem Ministru kabineta notei-
kumiem Nr.403 par privātās 
izglītības iestādes sniegtajiem 
pakalpojumiem valsts dotēs 
atlikušo summu (mūsu novadā 
līdz 37,00Ls mēnesī par vienu 
bērnu).

MĀCĪBU LĪDZEKĻU IE-
GĀDE. Stājušies spēkā Saei-
mā pieņemtie grozījumi Izglī-
tības likumā, kas definē valsts, 
pašvaldības un vecāku atbildī-
bas sadalījumu mācību līdzek-

ļu finansēšanā. Sākot ar šā gada 
1.septembri skolēnu vecākiem 
par saviem līdzekļiem ir jā-
nodrošina individuālie mācību 
piederumi, priekšmeti un ma-
teriāli, kurus bērns izmantos kā 
mācību līdzekļus vai saistībā 
ar mācību iespēju nodrošināša-
nu: kancelejas preces, apģērbs 
un apavi, atsevišķu mācību 
priekšmetu (sports, mājturība 
un tehnoloģijas u.c.) obligātā 
satura apguvei nepieciešamais 
specifiskais apģērbs, apavi un 
higiēnas piederumi, materiā-
li, ar kuriem mācību procesā 
skolēns rada priekšmetu vai 
produktu savām vajadzībām, 
piem., izejmateriāli, ar ko māj-
turības stundā skolēns apgūst 
veidošanu (plastilīns u.c.) vai 
rokdarbus (dzija, adāmadatas, 
diegi u.c.).
Darba burtnīcas un mācību 
grāmatas vecākiem nav jāie-
gādājas. Olaines novada paš-
valdība jau daudzus gadus 
izglītības iestāžu budžetā ir 
iekļāvusi finansējumu mācī-
bu grāmatu iegādei, ar tām 
mūsu novada skolu skolēni 
ir bijuši nodrošināti arī līdz 
šim. Pavasarī skolu budžeti 
tika papildināti ar finansējumu 
darba burtnīcu iegādei; skolas, 
izsverot to aktualitāti un nepie-
ciešamību, vasarā tās ir iegā-
dājušās. Tāpat kā iepriekšējā 
gadā arī pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm iestāžu budžetā 
ir apstiprināts finansējums 
aprēķinot uz grupu 700 Ls 
mācību līdzekļu, tai skaitā 
papīra un citu kancelejas 
preču iegādei. 

ATBALSTS BĒRNIEM AR 
SPECIĀLĀM VAJADZĪ-
BĀM, MĀCĪŠANĀS GRŪ-
TĪBĀM VAI ILGSTOŠI 
SLIMOJOŠIEM. Saskaņā ar 
Invaliditātes likumu bērni no 
7gadu vecuma ar invaliditāti, 
kuri mācās vispārizglītojošā 
skolā, var saņemt asistenta pa-
kalpojumu. Ar pieteikumu jā-
griežas P/A “Olaines sociālais 
dienests”.
Ar bērniem, kuriem ir logo-
pēdiskās, stājas vai citas spe-
ciālās vajadzības, kā arī tiem, 
kam ir mācīšanās grūtības, 
Olaines novadā strādā pašval-
dības pedagoģiski medicīniskā 
komisija, kas komisijas sēdēs 
izvērtē bērnu veselības stā-
vokli un vajadzības, lai sniegtu 

atzinumus atbilstošai izglītības 
programmas apguvei vai mājas 
apmācībai. Šobrīd Olaines vis-
pārizglītojošās vidusskolās tiek 
integrēti 22 bērni ar mācīšanās 
grūtībām. Pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Ābelīte” spe-
ciālās izglītības programmas 
apmeklē 119 bērni. Ar viņiem 
papildus strādā fizioterapeits, 
peldēšanas treneris, speciālais 
pedagogs, logopēds, ārstnie-
ciskās vingrošanas skolotājs, 
izglītības psihologs, ritmikas 
skolotājs.

STIPENDIJAS VIDUS-
SKOLĒNIEM. Lai mudinātu 
skolēnus arvien tiekties pēc 
augstākiem mācību sasniegu-
miem, kopš 2012. gada janvāra 
tiek piešķirtas Olaines nova-
da pašvaldības ikmēneša sti-
pendijas tiem mūsu novada 
skolu vidusskolēniem, kuru 
mācību sasniegumu vērtē-
jumi semestrī ir ne zemāki 
kā 7 balles. Pagājušā mācību 
gada otrajā semestrī stipendijas 

saņēma 50 10.-12.klašu sko-
lēni. Salīdzinot ar 2012.gadu, 
stipendiātu skaits šajā mācību 
gadā ir krietni audzis.

OLAINES MŪZIKAS UN 
MĀKSLAS SKOLA. 
2013./2014.mācību gadā 
OMMS savus talantus varēs 
attīstīt 265 bērni: 173 mūzikas 
programmās, 92 mākslas prog-
rammā. Bez valsts piešķirtās 
mērķdotācijas katru mācību 
gadu pašvaldība piešķir pa-
pildus finansējumu pedago-
gu atalgojumam, kā arī ap-
maksā skolas saimniecisko 
uzturēšanu. Vecāku līdzmak-
sājums par bērnu izglītošanu 
profesionālās ievirzes skolā ir 
5,00Ls mēnesī. Šis finansējums 
tiek izmantots jaunu mūzikas 
instrumentu un citu mācību lī-
dzekļu iegādei. Ar bērnu vecā-
kiem tiek slēgts līgums par ins-
trumentu bezmaksas lietošanu.
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA OLAINES NOVADA
BĒRNU UN SKOLĒNU VECĀKIEM

SEPTEMBRIS AR ZINĪBU DIENU VECĀKIEM 
IR SĀKUMS JAUNĀM PĀRMAIŅĀM, RŪPĒM 
UN CERĪBĀM, SAVUKĀRT PAŠVALDĪBAI – 
ROBEŽŠĶIRTNE, LAI IZSVĒRTU PAVEIKTO 

SAVU IEDZĪVOTĀJU LABĀ

Turpinājums 3. lpp.  

OLAINES JAUNIEŠI RUNĀ
Kas Tev vislabāk patīk Jauniešu dienā ’13?

Krišs Z. (19 gadi)
Man patīk, ka Olaines novada dome ir 
sarīkojusi šo brīnišķīgo dienu visiem 
Olaines jauniešiem, lai kopīgi varētu to 
pavadīt, izklaidēties ar draugiem, kā arī 
labi atpūsties. Paldies Olaines novada 
domei. Esmu lepns un man ir prieks, 
ka varu dzīvot šajā lieliskajā pilsētā – 
Olainē!

Zane K. (16 gadi)
Jauniešu dienā man visvairāk patīk tas, ka 
visi jaunieši  saliedējas visās aktivitātēs 
un palīdz viens otram. Pati jau otro gadu 
piedalos šajā pasākumā kā brīvprātīgais 
un tā ir lieliska iespēja palīdzēt.

Agate B. (11 gadi)
Iepriekš es neesmu apmeklējusi šādus 
pasākumus, bet man kopumā ļoti patīk. 
Radošajās darbnīcās var darināt skaistas 
ādas rokassprādzes, taču visvairāk es 
gaidu velo šovu.

Andris K. (22 gadi)
Forši, ka tā jau ir pilsētas tradīcija. Priecē 
saņemt pašvaldības atbalstu pasākuma 
rīkošanai un ideju īstenošanai. Kā 
cilvēkam, kurš vairākus gadus jau iesaistās 
pilsētas dzīvē, ir patīkami redzēt lielo 
ieguldījumu, kuru veic visi šie daudzie 
cilvēki.

Kristiāns K. (21 gads)
Man ļoti patīk daudzās iespējas 
nodarboties ar sportu, mūziku. Lieliski 
ir tas, ka beidzot Olainē visi jaunieši ir 
izlīduši no savām siltajām migām un 
beidzot kaut ko dara kopā!
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 Turpinājums no 2. lpp. 

31. augustā jau trešo gadu 
pēc kārtas pašvaldība Olai-
nes Mežaparkā rīkoja Jau-
niešu dienu, kuras aktivitātes 
kuplā skaitā baudīja ne tikai 
jaunieši, bet arī bērni un pie-
augušie. Nu jau par tradīciju 
kļuvušajos svētkos visas die-
nas garumā bija izveidota plaša 
programma, lai ikviens apmek-
lētājs varētu atrast kādu aktivi-
tāti sev.

Dienu atklāja “IZAICINI 
SEVI” VIRVJU ŠĶĒRŠĻI. 
Ļoti lielu atsaucību guva zemās 
virves un aptuveni 100 metrus 
garais trošu nobrauciens, kas 
šogad sākās estrādē. Bija arī 
daudz drosminieku, kas mēģi-
nāja noiet pa slackline, kas bija 
6 metrus virs zemes, uzkāpt 
12,5 metrus augstajās Jēkaba 
kāpnēs un uzbūvēt pēc iespē-
jas augstāku torni no kastēm. 
Vienai no dalībniecēm izde-
vās sasniegt rekordu, kāpjot 

pa kastēm, salikt vertikālu tor-
ni no 25 kastēm, aptuveni 6,5 
metru augstumā. 
FOTO ORIENTĒŠANĀS SA-
CESĪBĀS “OLAINE TOREIZ 
UN TAGAD!” 14 komandas 
rādīja, cik labi pazīst Olaini. 
Dalībniekiem vajadzēt atpazīt 
Olaines vietas ne tikai tā kā tās 

izskatās tagad, bet kā tās izska-
tījās pirms daudziem gadiem.
95 minūšu laikā 175 dalībnieki 
saņēma atstarotājus piedalo-
ties AKCIJĀ “95 METRI PAR 
LATVIJU”, kas tika rīkota par 
godu Latvijas 95. gadadienai. 
Dalībnieki 95 metrus pārvarēja 
dažādi: skrēja, skrituļoja, brau-
ca ar riteņiem un skeitdēļiem.
Emocija sita augstu vilni ami-
zantajā “SUMOBOLA” TUR-
NĪRĀ 3 PRET 3, kurā sacentās 
14 komandas. “Sumobols” tika 
spēlēts pēc futbola principiem, 
tikai dalībnieki tika ieģērbti 
sumo tērpos, kas ievērojami 
apgrūtināja dalībnieku pārvie-
tošanos.
Lielu atsaucību no bērnu puses 
guva spēļu kaujas un mūzikas 
darbnīca, kur Ritma apvienī-
bas “PULSA EFEKTS” puišu 
vadībā varēja izmēģināt dažā-
das bungas. Ap 150 interesentu 
darbojās radošajā darbnīcā, kur 
ādas rokassprādzēs varēja ie-

dedzināt sev vēlamo, kā arī iz-
vedot draudzības rokassprādzi.
Skatītāji bija sajūsmināti par 
extrēmajiem trikiem ar velo-
sipēdiem, ko veica “GREEN-
TRIALS BIKE TOUR” puiši.
Vakara daļu atklāja ar pozitīvo 
enerģiju uzlādētie SUN QUAY. 
GUNCHABEATBOX & MA-

TĪSS REPSIS iekustināja pub-
liku un, kā solīja klausītājiem, 
radīja patīkamu atmosfēru un  
smaidus sejās. Vakaru turpinā-
ja sapņainais trio AUDIENCE 
KILLERS. Jauniešu dienu no-
slēdza DJ EGONS REITERS, 
kura lieliskās mūzikas vadībā 
aktīvākie iedzīvotāji diskotēkā 

dejoja līdz pat 2 naktī.
Olaines novada pašvaldība 
saka lielu paldies Olaines 
Kultūras centram, Olaines 
Sporta centram, Olaines Vēs-
tures un mākslas muzejam, 
Olaines Jauniešu padomei, 
Bērnu un jauniešu sociālā 
atbalsta centam “Olaks” un 

A/S “Olaines ūdens un sil-
tums” un jo sevišķi visiem 
brīvprātīgajiem palīgiem par 
kopā radītajiem svētkiem.

Uz tikšanos nākamgad!
Agnese Kalniņa,
jaunatnes lietu speciāliste 

JAUNIEŠU DIENA ’13

IESPĒJAS UN ATVIEGLO-
JUMI SPORTA AKTIVITĀ-
TĒM. Arī šogad sporta stundās 
mūsu skolēniem tiks nodroši-
nāta iespēja apmeklēt slidotavu 
un peldbaseinu. Pirmsskolas 
izglītības iestādes “Ābelīte” 
bērni mācību procesa laikā ap-
meklēs peldbaseinu savā iestā-
dē, citā laikā šis baseins ir pie-
ejams ikvienam mūsu novada 
bērnam par maksu -1,00Ls par 
1 nodarbību grupā ar treneri.
Olaines novada peldbaseinu 
bez maksas var apmeklēt 
bērni līdz 6 gadu vecumam 
un bērni invalīdi ar pavado-
ni (uzrādot apliecību); bērniem 
un jauniešiem no 7gadu ve-

cuma līdz 16gadiem, uzrādot 
skolēnu apliecību, ar atlaidi jā-
maksā 1,50Ls; Olaines Mehā-
nikas un tehnoloģijas koledžas 
audzēkņiem, uzrādot studentu 
apliecību, ar atlaidi 1,50Ls; 
viena apmeklējuma reize 
daudzbērnu ģimenes loceklim 
(uzrādot attiecīgu dokumentu) 
maksā 1,00Ls. Arī trūcīgo ģi-
meņu locekļiem baseina vienas 
reizes apmeklējums ir ar atlaidi 
1,00Ls.

IZMAIŅAS VALSTS 
PĀRBAUDES DARBOS. 
2013./2014.mācību gadā 3. un 
6.klasē plānoti diagnosticējo-
šie darbi līdzšinējo ieskaišu 
vietā. Tādējādi pārbaudes dar-
ba veids kļūs bērniem draudzī-
gāks, savukārt pedagogiem tas 
sniegs iespēju padziļināti pētīt 

bērna sasniegumus un to dina-
miku. 3.klases diagnosticējo-
šā darba rezultāti neietekmēs 
gala vērtējumu mācību gadā.  
3.klasei tie notiks no 4.janvāra 
līdz 11.februārim, bet 14.mai-
jā mazākumtautību izglītības 
programmā arī latviešu valo-
dā. 6.klases valsts pārbaudes 
darbi notiks no 6.janvāra līdz 
20.maijam.
9. klases eksāmenu sesija plā-
nota no 21.maija līdz 10.jūni-
jam. Centralizētajam eksāme-
nam latviešu valodā mazākum-
tautību izglītības programmās 
tiks mainīta forma un saturs 
mutvārdu daļai. 
12.klases centralizētie eksāme-
ni svešvalodā notiks pavasara 
brīvlaikā: angļu valodā no 17. 
līdz 19.martam; krievu valodā 
20. un 21.martā. Pavasara brīv-

dienas 12.klases skolēniem būs 
nākamajā nedēļā pēc eksāme-
niem – no 2014.gada 24.marta 
līdz 28.martam.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA. Tā-
pat kā iepriekšējos gados abās 
Olaines skolās tiks piedāvātas 
iespējas skolēniem darboties 
kultūrizglītības, vides, sporta 
un citos pulciņos. Bez tradi-
cionālajiem pulciņiem Olai-
nes 1.vidusskola šogad aicina 
skolēnus iesaistīties 1.-4.klašu 
korī; 3.-4.klašu vides pulciņā 
un aerobikas nodarbībās 10.-
12.klasei. Darbību turpinās 
astronomijas, vides un dabas 
izpētes pulciņi, florbola, alpī-
nisma un aktīvā tūrisma, kok-
apstrādes pulciņš un citi. Šogad 
tiek atjaunots 10.-12.klašu deju 
kolektīvs, uz kuru īpaši tiek 

aicināti puiši. Šajā kolektīvā 
gaida arī absolventus. Savukārt 
Olaines 2.vidusskola piedāvās 
ārstniecisko vingrošanu 2.-6.
klasei, matemātikas pulciņus 
“Pūcīte” un “Erudīts”, psiholo-
ģijas nodarbības 10.-12.klasei. 
Būs iespēja papildināt zināša-
nas angļu un latviešu valodās, 
mācīties veidot skolas avīzi.. 
Bez minētajiem pulciņiem abās 
skolās ir arī iespējas darboties 
vēl citos pulciņos, par tiem sī-
kāku informāciju var saņemt 
skolās, kā arī skolu mājas la-
pās www.o1vsk.lv un 
www.olaine2vsk.lv.

Mārīte Zaube, 
speciāliste izglītības, kultūras 
un jaunatnes lietās Olaines 
novadā



Pieteikties iespējams Olaines Pieaugušo izglītības centrā
Zemgales ielā 31, 3 stāvā, darba laikā personīgi vai 

pa tālruni.: 67966741 pie PIC sekretāres.

Pasniedzējs
esperanto entuziasts:

Andris Nātiņš
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Tuvojoties apkures sezonai, 
A/S “Olaines ūdens un siltums”  
informē ka, septembra mēnesī 
par piegādāto siltumenerģiju 
piemēros cenu 47,00 Ls/MWh.  
Pamatojoties uz prognozēto 
cenu oktobrī un novembrī, kā 
arī uz plānotajām siltuma ražo-
šanas izmaksām, A/S “Olaines 
ūdens un siltums’’ prognozē 
ka cena par piegādāto siltum-
enerģiju šajā laika periodā 
netiks palielināta.

Salīdzinot ar pagājušo gadu, 
kad šajos mēnešos tika piemē-
rota cena par piegādāto siltum-
enerģiju 51,69 Ls/MWh. Olai-
nes iedzīvotājiem siltumener-
ģija šogad ir par 10% lētāka 
nekā pērn. 
Neskatoties uz to, ka Olaines 
iedzīvotāju parāds par iepriek-
šējās sezonās piegādāto sil-
tumenerģiju tuvinās 750 000 
Ls robežai, uzņēmums kopā ar 
pašvaldību turpina darbu pie 

siltumtarifu samazināšanas, lai 
arī turpmākajos apkures sezo-
nas mēnešos, attiecībā pret pa-
gājušo apkures sezonu, Olaines 
iedzīvotājiem piemērotā cena 
par piegādāto siltumenerģiju 
būtu mazāka.
Arī SIA “Zeiferti” kas 
2013./2014.gada apkures se-
zonā nodrošinās ar siltumap-
gādi divu Olaines novada cie-
mu daudzdzīvokļu mājas  un 
sabiedriskās ēkas gatavojas 

apkures sezonai. Pašlaik SIA 
“Zeiferti” nodrošina siltuma 
ražošanu no trim katlumājām, 
tai skaitā: Jaunolaines centrālā 
katlumāja, Jaunolaines Pio-
nieru ielas katlumāja un Stū-
nīšu ciema Gaismu katlumāja. 
Katrai no trim katlumājām ir 
apstiprināts atsevišķs siltum-
enerģijas tarifs, attiecīgi 40,25 
Ls/MWh, 40,00Ls/ MWh  un  
39,28 Ls/MWh. Ņemot vērā 
siltumenerģijas ražošanas teh-

noloģiju, siltumpārvades tīklu 
struktūru un izmaksu struktū-
ras izmaiņas, SIA “Zeiferti’’ ir 
iesnieguši Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijai 
projektu par vienādu siltum-
enerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifu piemērošanu visā SIA 
“Zeiferti” pakalpojumu snieg-
šanas zonā. Kopējais iedzīvo-
tāju parāds pret sia “Zeiferti’’ 
par piegādāto siltumenerģiju ir 
157 455, LVL.

Nu jau 3. gadu
OLAINES PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS CENTRS

aicina līdzi braucienā ar aktīvu līdzdalību uz
Laugas purvu z/s “Gundegas”,

kur papildināsim ziemas vitamīnu krājumus lasot

LIELOGU DZĒRVENES
Izbraucam piektdien, 20. septembrī plkst. 9.00

no stāvlaukuma pie Olaines domes.
Pieteikšanās un sīkāka informācija

 pie PIC lietvedes darba laikā, vai pa tālr.: 67966741

ESPERANTO VALODA
BEZ MAKSAS

INFORMĀCIJA PAR APKURES TARIFIEM

Veicot pasažieru plūsmas analīzi, konstatēts,
ka maršruts Vaivadi – Jaunolaine – Olaine

ir pieprasīts rīta stundās. 

LĪDZ AR TO NOLEMTS ATSTĀT VIENU REISU 
DIVAS REIZES NEDĒĻĀ 

(PIRMDIEN UN CETURTDIEN IZBRAUCOT NO
VAIVADIEM 9.00 UN NO OLAINES PILSĒTAS 14.10).  

  

Vaivadi 9.00, Egles 9.08, Zīles 9.09, Tulpe 9.11,
Mežsētas 9.13, Medņi 9.14, Ceriņi 9.15, Lībieši 9.16, 
Lazdas 9.17, Ozollejas 9.18, Puriņi 9.19, Jāņupe 9.20, 
Celtnieks 9.21, Dāvi 9.22, Ābeles 9.23, Kalniņi 9.29, 
Pagrieziens uz Olaini 9.30, Dambji 9.31, Apšukalni 9.33, 
Lubaušu ciems 9.39, Jaunolaine 9.42, 
Olaines pilsēta 9.48.

Olaines pilsēta 14.10, Jaunolaine 14.25, 
Lubaušu ciems 14.28, Apšukalni 14.31, Dambji 14.33, 
Pagrieziens uz Olaini 14.34, Kalniņi 14.35, Ābeles 14.41, 
Dāvi 14.42, Celtnieks 14.43, Jāņupe 14.44, Puriņi 14.45, 
Ozollejas 14.46, Lazdas 14.47, Lībieši 14.48,
Ceriņi 14.49, Medņi 14.50, Mežsētas 14.51, Tulpe 14.53, 
Zīles 14.55, Egles 15.56, Vaivadi 15.00.

IZMAIŅAS MARŠRUTĀ
VAIVADI – JAUNOLAINE – OLAINE
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Šogad pirmo reizi no 1. jūli-
ja līdz 23. augustam Olaines 
novada pašvaldība īstenoja 
skolēnu vasaras nodarbinā-
tības pasākumus. Kopumā 
vasarā strādāja 60 Olaines 1. 

vidusskolas, Olaines 2. vidus-
skolas un Olaines Mehānikas 
un tehnoloģijas koledžas au-
dzēkņi. Katrs skolēns strādāja 
4 stundas dienā (nepilnu darba 
dienu) 2 nedēļu garumā un par 

to saņēma atlīdzību valstī no-
teiktās minimālās stundas tarifa 
likmes apmērā par faktiski no-
strādātajām stundām. Jaunieši 
strādāja Olaines Vēstures un 
mākslas muzejā, Olaines Kul-
tūras centrā un tā struktūrvienī-
bās Olaines un Gaismu biblio-
tēkā, Olaines Sporta centrā, PII 
“Dzērvenīte”, PII “Zīlē”, SPII 
“Ābelīte”, a/s ”Olaines ūdens 
un siltums”, bērnu un jauniešu 
sociālā atbalsta centrā “Olaks”. 
Veicamie darbi bija dažādi: 
uzkopšana, teritorijas labiekār-
tošana, pasākumu plānošana, 
bukletu veidošana, izstāžu iz-
kārtošana, dokumentu un grā-
matu kārtošana, palīdzība dar-
bā ar bērniem u.c.
Gan skolēni, gan iestādes ko-
pumā ir apmierināti ar vasaras 
darbu. Aizpildot anketu par 

vasaras nodarbinātību, lielā-
kā daļa skolēnu norādīja, ka 
ir ieguvuši jaunas prasmes un 
atsvaidzinājuši zināšanas da-
žādās jomās. Daži no jaunie-
šiem atzīmēja, ka ieguvums 
ir lietderīgi pavadītais laiks, 
citi, ka ir uzlabojušās valodas 
un komunikācijas prasmes. Tā 
kā lielākajai daļai skolēnu šī 
bija pirmā pieredze strādājot, 
daudzi saprata kādus darbus 
viņi gribētu vai negribētu veikt 
turpmāk. Vairums jauniešu 
izteica vēlmi strādāt arī nā-
kamgad, jo pēc skolnie-
ces teiktā: “Tas aizrauj, 
vari iegūt jaunas iema-
ņas un pieredzi, kā arī 
draugus.”
Arī iestāžu darbinie-
ki uzskata, ka vasaras 
darbs bija lietderīgs, jo 

skolēniem deva iespēju izmē-
ģināt savus spēkus dažādu uz-
devumu izpildē un, savukārt, 
iestādes ieguva palīgus, kas 
palīdzēja sezonas darbos un iz-
darīja lietas, kas bija iecerētas, 
bet darbinieku aizņemtības dēļ 
nebija izdarītas.

Agnese Kalniņa,
Jaunatnes lietu speciāliste

Pēdējos gados Olaines pilsētas 
vide ļoti strauji attīstās – veikti 
dažādi labiekārtošanās darbi, 
veidota iedzīvotājiem draudzī-
ga vide. Lielākā daļa Olaines 
iedzīvotāju un pilsētas viesu to 
atzinīgi novērtē. Neskatoties uz 
to, Olainē ir problēma, ar kuru 
sastopas gandrīz katrā Eiropas 
pilsētā – apzīmētās ēku fasādes 
un citi pilsētvides objekti. 
Olaines 2.vidusskolas skolē-
ni apvienojās darba grupā, lai 
pievērstu Olaines iedzīvotāju 
uzmanību pilsētas vides piesār-
ņojuma problēmai. Ar savu ini-
ciatīvu jaunieši griezās Olaines 
novada pašvaldībā, iesniedza 
projekta “Olaine – tīrā pilsē-
ta” pieteikumu Olaines novada 

jauniešu projektu konkursā un 
guva finansiālu atbalstu. Pro-
jekta mērķis ir veidot Olaines 
pilsētas vidi tīrāku, ekoloģis-
ku, cilvēkiem draudzīgāku un 
attīstīt Olaines iedzīvotāju at-
bildības sajūtu par Olaines pil-
sētas vidi.
Projekta laikā aptuveni 20 
pilsētas objekti tiks attīrīti ar 
speciālo grafiti noņemšanas 
līdzekli “So Safe” un nokrā-
soti ar “Forakril” krāsu. Pro-
jekta komanda šovasar jau ir 
notīrījusi un nokrāsojusi veika-
lu IKI, Drogas un Elvi sienas, 
Olaines Mežaparka estrādes 
sienas un trenažierus, Zemga-
les 32, Zemgales 45, Zemgales 
49, Jelgavas 22 namu sienas.

Jaunieši ir pārliecināti, ka šis 
projekts nesīs labumu sabied-
rībai, pievērsīs pilsētas iedzī-
votāju uzmanību, ieviesīs po-
zitīvas pārmaiņas iedzīvotāju 
apziņā un pilsētas vidē. 
Ja tevi ieinteresēja projekta 
iniciatīva un tu vēlies pieda-
līties projekta realizēšanā – 
raksti uz e-pastu: 
zibaramazen@mail.ru. Kop-
sim mūsu pilsētu kopā – lai 
Olaine kļūtu par skaistu un tīru 
pilsētu! Būsim atbildīgi par 
Olaines pilsētas vidi.

Projekta īstenotāji Mazens
Zibara un Viktorija Bogačova
Projekta vadītāja Irina Siņicina

VASARAS BRĪVLAIKĀ SKOLĒNI 
NE TIKAI ATPŪTĀS, BET ARĪ STRĀDĀJA!

Olaines novada 

jauniešu projektu konkursa

pieteikumus var iesniegt

līdz 18.09.2013.
Sīkāka informācija: 

http://www.olainesjauniesiem.lv/

lv/jauniesu_projektu_konkurss/

!

JAUNIEŠU PROJEKTS
“OLAINE – TĪRĀ PILSĒTA”

Sākot no septembra, olainieši un pilsētas viesi var lietot internetu par brīvu pie 
jaunizveidotā Wi-Fi soliņa. Olaines novada pašvaldība sadarbībā ar Lattelecom no-
drošina ikvienam lietotājam iespēju neierobežoti sazināties, strādāt un atpūsties, 
izmantojot bezmaksas internetu, kas pieejams pilsētvidē. Kopumā Olainē ir 7 pun-
kti, kur pieejams bezmaksas Wi-Fi internets. Tas būtiski atvieglo piekļuvi informā-
cijai cilvēkiem, kas ikdienā lieto viedtelefonu, portatīvo datoru vai citas ierīces. Wi-Fi 
soliņš atrodas pie optikas salona “Metropole”, Zemgales ielā 31.
Vairāk informācijas www.olaine.lv

Olaines Pieaugušo izglītības centrā
ar šī gada oktobri darbu sāks vēl viena

GLEZNOŠANAS STUDIJA
mākslinieces GUNTAS BRAKOVSKAS vadībā

Nodarbības notiks 1x nedēļā,
piektdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00

Zemgales ielā 31, III st., Olainē.

Zīmēsim portretu, kluso dabu, gan reālu, 
gan stilizētu, mācīsimies strādāt dažādās tehnikās.

Pieteikties var līdz 30. septembrim
Olaines Pieaugušo izglītības centrā,

vai pa tālr. 67966741 darba laikā.

LAIPNI GAIDĪTI VISI INTERESENTI!

OLAINIEŠIEM JAUNA IESPĒJA
IZMANTOT BEZMAKSAS INTERNETU.

PILSĒTĀ UZSTĀDĪTS

WI-FI SOLIŅŠ



TĀLRUNIS INFORMĀCIJAI: 67811618
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OLAINES NOVADA DOME NOSLĒDZA 2013.GADA  26.AUGUSTA LĪGUMU 
NR. KPFI-13.1/13 AR LR VIDES MINISTRIJU UN SIA “VIDES INVESTĪCIJU FONDS” 

PAR PROJEKTA “OLAINES NOVADA, OLAINES PILSĒTAS ZEMGALES,
STACIJAS, SKOLAS IELU UN JAUNOLAINE, PRIEŽU IELAS APGAISMOJUMA 

INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA” ĪSTENOŠANU. 

OLAINES NOVADĀ VEIKTA PAŠVALDĪBAS 
IELU APGAISMOJUMA NOMAIŅA UZ 

MŪSDIENĪGĀKIEM LED GAISMEKĻIEM
Olaines novada pašvaldība pieņēma lēmumu uzsākt esošo nātrija spuldžu ielu stabu apgaismojumu no-
maiņu pret daudz ekonomiskākiem un mūsdienīgākiem LED gaismekļiem, tādēļ sagatavoja un iesniedza 
projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta (KPFI) finansētajā atklātajā projektu konkursā Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā II kārtai. 
Gatavojot projekta pieteikumu tika aprēķināts, kā nomainot ielu apgaismojumu uz LED gaismekļiem tiks 
samazināts elektroenerģijas patēriņš, kas savukārt radīs vismaz 14,59 tonnas CO2 gadā oglekļa dioksī-
da emisijas samazinājumu. 2013.gada 20.augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
apstiprināja Olaines novada pašvaldības iesniegto projektu “Olaines novada, Olaines pilsētas Zemgales, 
Stacijas, Skolas ielu un Jaunolaine, Priežu ielas apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” (ar inden-
tifikacijas Nr.KPFI-13.1/13) un līdz 2013.gada 30.augustām kopumā tika nomainīti apgaismojuma 
gaismekļi 101 ielu stabiem: Olaines pilsētā Zemgales ielas posma no krustojuma ar Zeiferta ielu līdz 
Dalbes ielai un tai pieguļošajā Skolas ielā un tālāk Stacijas iela līdz Dzērvenītes ielai, kā arī Jauno-
lainē Priežu ielā. 
Kopējie projekta izdevumi sastādīja 49 444 LVL. 
70% no projekta kopējām izmaksām nosedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata 
pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) programmas ietvaros piešķirtais finansējums, savukārt 30% no attie-
cināmām un neattiecināmām izmaksām (kopējo PVN 21% izmaksas), nofinansē Olaines novada pašvaldī-
bas budžets. 

Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Sergejs Kirilovs

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA 
KLIMATA PĀRMAIŅU 

FINANŠU INSTRUMENTS 

INFORMĒJAM, KA SĀKOT AR 2013.GADA 1.OKTOBRI
TIKS VEIKTAS IZMAIŅAS UN NOTEIKTS ŠĀDS OLAINES 

UN JAUNOLAINES PASTA NODAĻU DARBA LAIKS:

Jaunolaines pasta nodaļa:
P.,O.,C.,P. no 7.00 līdz 13:00

T. no 7:00 līdz 19:00, pārtraukums no 14:00 līdz 14:30
S.,Sv. brīvs

Olaines pasta nodaļa:
P.,O.,T.,C. no 7.00 līdz 18:00

P. no 8:00 līdz 19:00
S.,Sv. brīvs

ATZĪMĒJOT STARPTAUTISKO
SENIORU DIENU 

ikviens novada seniors tiek aicināts 28. septembrī 
piedalīties ar savu talantu un hobiju izrādīšanu, lai iemainītu vai kaut 

ko gardu iegādātos garajai ziemai! 

Aicinām piedalīties ievārījumu un krāsaināko konservējumu konkursā! 
(pieteikšanās līdz 27.09.Tālr. informācijai 67811618)

No plkst. 17.00 aicinām apmeklēt atpūtas deju vakaru 
Olaines Kultūras namā

(uzrādot pensionāru apliecību ieeja brīva, pārējiem 1 Ls)

UN AICINA PIEVIENOTIES JAU ESOŠOS UN JAUNOS DALĪBNIEKUS 
OLAINES UN JAUNOLAINES KULTŪRAS NAMOS!

OLAINES KULTŪRAS CENTRS
ATSĀK AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU DARBĪBU 

Olaines Pieaugušo izglītības centrs aicina Jūs apmeklēt

ROTU IZGATAVOŠANAS NODARBĪBAS, 
ko vadīs pasniedzēja LIGITA JEGOROVA

 Nodarbību programmā:
• Rotu izgatavošanas materiāli un instrumenti;
• Rotu izgatavošanas pamati;
• Auskaru, kaklarotas un/vai rokassprādzes izgatavošana;
• Brošu izgatavošanas pamati;
• Pērļu izšūšanas veidi;
• Izšūtu auskaru un kaklarotu izgatavošanas pamati,
 kā arī apgūsiet ~27 pērļu pīšanas tehnikas.

Ligitas darbiņus var apskatīt – www.perlustils.lv
Nodarbības notiks PIC telpās, Zemgales ielā 31, III st.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa t. 67966741
Esiet laipni aicināti apgūt jaunas un noderīgas prasmes!

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Janita”
Olaines Kultūras namā
otrdienās un piektdienās no plkst.19.00 līdz 22.00
Kolektīva vadītājs: Anita Preciniece

Bērnu deju kolektīvs “Oļi”
otrdienās un piektdienās
no plkst.16.00-17.00-18.00-19.00
Kolektīva vadītājs: Jānis Precinieks

Tradīcijām bagātais 
jauktais koris “Dziesma” 
Olaines Kultūras namā
pirmdienās un trešdienās no plkst.19.00-21.30
Kolektīva vadītājs: Sanita Šeflera, 
kora diriģents: Uģis Reķis

Sieviešu vokālais ansamblis “Undīne”
Olaines Kultūras namā
otrdienās no plkst.19.00-21.30
Kolektīva vadītāja: Sanita Šeflere

Sieviešu vokālais ansamblis “Ivuški”
Olaines Kultūras namā
trešdienās un ceturtdienās no plkst.19.30 -21.30
Kolektīva vadītāja: Olga Zujeviča

Folkloras kopa “Dzedziedas”
Olaines Kultūras namā 
katru trešdienu no plkst. 18.00-20.00
Kolektīva vadītāja: Silvija Silāre

Olaines Kultūras nama
teātra studija “Oda”
Olaines Kultūras namā
pirmdienās no 17.00 -19.00 
un ceturtdienās no 18.00-20.00
Kolektīva vadītāja: Madara Griba

Bērnu vokālais ansamblis “Olaines cālīši” 
turpina darboties Olaines Kultūras namā
pirmdienās un trešdienās no plkst. 17.00- 19.00

Bērnu deju kolektīvs “Pienenīte” 
Jaunolaines Kultūras namā
no pirmdienas līdz piektdienai
Kolektīva vadītāja: Svetlana Ļitvinova

Senioru vokālais ansamblis “Sarma”
Jaunolaines Kultūras namā
otrdienās no plkst.16.00-18.00
Kolektīva vadītāja: Baiba Ozoliņa

Bērnu vokālais ansamblis “Spārītes”
Jaunolaines Kultūras namā
trešdienās no plkst.16.00-18.00 
un sestdienās no 14.00- 15.30.
Kolektīva vadītāja: Olga Zujeviča

Pieaugušo deju kolektīvs
Jaunolaines Kultūras namā
piektdienās no plkst. 20.00- 22.00
Kolektīva vadītāja: Jeļena Panfilova



• Ievēlēt Olaines novada vēlēša-
nu komisiju šādā sastāvā: Skaid-
rīte Rituma, Sandra Straume, 
Ritma Andersone, Silvija Garoza, 
Agnese Lauska, Gita Bļinova, 
Andrejs Mežals 

• Atļaut Olaines Kultūras cen-
tram organizēt bērnu popgrupu 
Olaines novada bērniem vecumā 
no 7 līdz 9 gadiem Olaines Kul-
tūras namā, sākot ar 2013.gada 
septembri. Noteikt maksu par 
nodarbībām Ls 7,00 (EUR 9,96) 
mēnesī no viena dalībnieka. 

• Piešķirt biedrībai “Latvijas 
inline hokeja centrs” nepiecie-
šamo projekta līdzfinansējuma 
daļu 10% apmērā – 834.70 LVL 
no kopējās attiecināmās projekta 
summas – 8 347.00 LVL no pa-
matbudžeta.
     
• Piedalīties projekta “THE 
HANDBOOK OF POSITIVE 
EUROPEAN CITIZEN” (“Pozi-
tīva Eiropas pilsoņa rokasgrāma-
ta”) realizācijā. Komandēt divus 
Olaines novada pašvaldības pār-
stāvjus uz pilsētu Makō (Ungāri-
ja) un atbalstīt četru jauniešu no 
Olaines 1.vidusskolas un Olaines 
2.vidusskolas piedalīšanos pir-
majā projekta partneru tikšanā 
projekta “THE HANDBOOK 
OF POSITIVE EUROPEAN CI-
TIZEN” ietvaros. 

• Nolemts par pirmpirkuma tie-
sību neizmantošanu un piekrišanu 
zemes iegūšanai 12 īpašumos. 

• Nolemts par zemes patstāvīgās 
lietošanas tiesību izbeigšanu un 
lauku apvidus zemes nomas līgu-
ma noslēgšanu 5 īpašumos Olai-
nes novadā.

• Nolemts par Olaines novada 
pašvaldības atsavinātā nekustamā 
īpašuma izslēgšanu no Olaines 
novada pašvaldības bilances.

• Nolemts par ceļa servitūta no-
dibināšanu par labu pašvaldībai 
uz zemes vienības “Rutku alpi- 
1”, “Andrej-baudas” un  “Dukāti” 
un par vienreizējas atlīdzības pie-
šķiršanu “Rutku alpi-1” īpašnie-
kam.

• Grozīt 2008.gada 28.augusta 
līgumu par neapdzīvojamo telpu 
nomu Zemgales ielā 31, Olainē 
(nomnieks SIA “SILIN”), pagari-
not nomas termiņu uz 5 (pieciem) 
gadiem, saglabājot nomas līguma 
noteikumus. 

• Piekrist atsavināt nekustamo 
īpašumu Viršu ielā 23, Stūnīšos, 
Olaines novadā, sastāvošs no 
vienstāva dzīvojamās mājas un 
zemes 0,1988 ha platībā, pārdo-
dot mutiskā izsolē par brīvu cenu.

• Nolemts par 2 dzīvokļa īpašu-
ma īpašuma ierakstīšanu zemes-
grāmatā uz Olaines novada paš-
valdības vārda

• Iekļaut Olaines novada paš-
valdības pamatlīdzekļu uzskaitē 
dzīvokli numurs 3, Damradi-5, 

Damrados, Olaines pagastā, 
Olaines novadā (kopējā platība 
42,50), saskaņā ar Valsts zemes 
dienesta NĪNO Kadastra Reģistra 
Informācijas Sistēmā noteikto ka-
dastrālo vērtību Ls 895,00.

• Nolemts par nekustamo īpa-
šumu d/s Komutators 109 un d/s 
Komutators 110, Medemciemā, 
Olaines pagastā, Olaines novadā 
apvienošanu, adreses piešķiršanu 
un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa noteikšanu.

• Piešķirtas 4 adreses zemes vie-
nībām un uz tās esošajām ēkām.

• Mainīt 3 nekustamajiem īpa-
šumiem to lietošanas mērķus no 
“Individuālo dzīvojamo māju ap-
būves” uz “Neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”.

• Par nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķu precizēšanu nekus-
tamajam īpašumam “Jaunvēji”.

• Piešķirt nosaukumu (ielai)  – 
Čakstes iela, Stūnīši, Olaines no-
vads, uzbūvētajam pievedceļam 
ar inženierkomunikācijām.

• Nolemts likvidēt 21 ielu no-
saukumus/adreses, sakarā ar ad-
resācijas objekta neesamību.

• Nolemts apliecināt, ka Olai-
nes pilsētas teritorijā ir pabeigts 
zemes reformas process un lūgt 
Valsts zemes dienestu sagatavot 
iesniegšanai Ministru kabineta rī-
kojuma projektu par zemes refor-
mas pabeigšanu Olaines novada, 
Olaines pilsētā.

• Noteikt sociālā dzīvokļa statu-
su pašvaldībai piederošam divis-
tabu dzīvoklim Jelgavas ielā 18-
48, Olainē.

• Piekrist noslēgt dzīvojamo tel-
pu īres līgumu ar V. D. par dzī-
vokļa Stacijas ielā 14-53, Olainē, 
Olaines novadā, īres lietošanu, ie-
priekšējā īrnieka vietā, nemainot 

iepriekšējā dzīvojamo telpu īres 
līguma nosacījumus.

• Noteikt V. P. ieguldītos finanšu 
līdzekļus Ls 280,00 sociālajā dzī-
voklī Zemgales ielā 28-1, Olainē, 
Olaines novadā, par nepiecieša-
miem ieguldījumiem sociālā dzī-
vokļa uzturēšanā.

• Piešķirt I.E.Z. vienreizēju pa-
balstu Ls 150,00 apmērā cietā 
kurināmā (malkas) iegādei no p/a 
“Olaine sociālais dienests” bu-
džeta izdevumu tāmes.

• Uzņemt 2 cilvēkus Olaines 
novada pašvaldības aģentūras 
“Olaines sociālais dienests’’ Olai-
nes sociālās aprūpes centrā ilgsto-
šās sociālās aprūpes pakalpojumu 
saņemšanai.

• Piekrist nekustamā īpašuma 
Lāčplēša ielā 24, Rīgā, atsavinā-
šanai izsolē.
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•  OLAINES NOVADA DOMES LĒMUMI •

•  OLAINES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI •

Grozījumi Olaines novada domes 2011. gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.10 
“PAR MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM OLAINES NOVADĀ”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013.gada 24.jūlija sēdes lēmumu (9.prot., 54.1.p.)

Izdarīt Olaines novada domes 2011.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.10 “Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Olaines novadā” (Olaines novada domes 2011.gada 25.maija sēdes lēmums (7.prot., 41.3p.) 

šādus grozījumus:

Grozījumi Olaines novada domes 2013.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 
“OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

Apstiprināti ar Olaines novada domes 2013.gada 24.jūlija sēdes lēmumu (9.prot., 54.2.p.)

Izdarīt Olaines novada domes 2013.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 
“Olaines novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. aizstāt V daļas “DOMES DARBA REGLAMENTS” 104.punktā vārdus “Reģionālās attīstības un pašvaldī-
bu lietu ministrijai” ar vārdiem “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai”;

2. svītrot VI daļas “APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA” 
109.punkta pēdējo teikumu.

1. izteikt 5.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 “5.8. Pabalsti aizbildnim’’;
2. izteikt XI nodaļu šādā redakcijā: 
 “XI Pabalsti aizbildnim
29. Aizbildnim par katru aizbildnībā esošu bērnu 

līdz tā pilngadības sasniegšanai, ja lēmumu par 
ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Olaines novada 
bāriņtiesa, ir tiesības saņemt pabalstu ikdienas 
izdevumiem un, ja  aizbildņa ģimene nesaņem 
sociālo palīdzību kā trūcīga vai daudzbērnu 
ģimene, tad ir tiesības saņemt arī ēdināšanas 
pabalstu un pabalstu bērna izglītībai un audzi-
nāšanai.

29.1. Pabalsts ikdienas izdevumiem Ls 45 tiek pie-
šķirts katru mēnesi.

 Aprūpes pabalsts tiek piešķirts arī par bērniem, 
kuri pēc lēmuma  par ārpusģimenes aprūpi pie-
ņemšanas pastāvīgi dzīvo un ir deklarēti savu 
aizbildņu dzīvesvietās citos novados.

29.2. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts Olaines no-
vada domes noteiktajā apmērā par faktiski ap-

meklēto dienu skaitu par katru Olaines novadā 
deklarētu bērnu, kurš apmeklē Olaines novada 
vai ārpus Olaines novada teritorijas tuvāk pa-
matdzīvesvietai esošo pirmsskolas izglītības 
iestādi vai apgūst izglītību Olaines novada vai 
ārpus Olaines novada teritorijas tuvāk pamat-
dzīvesvietai esošajā citas pašvaldības izglītības 
iestādē.

       Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā par pe-
riodu no 01.septembra līdz 31.augustam, pama-
tojoties uz aizbildņa iesniegumu.

29.3. Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai 
 Ls 50 vienu reizi gadā, pamatojoties uz iesnie-

gumu, kas iesniegts Dienestā līdz attiecīgā gada 
1.oktobrim, par katru bērnu, kurš mācās dienas 
apmācības izglītības iestādē.   

29.4. Olaines novada pašvaldības izglītības iestāžu 
izglītojamie turpina saņemt ēdināšanas  pabalstu 
un pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai līdz 
Olaines novada pašvaldības izglītības iestādes 
absolvēšanai.’’Olaines novada pašvaldība mutiskā izsolē

ar augšupejošu soli par latiem 24. septembrī
IZSOLA SEV PIEDEROŠA NEIZĪRĒTA
VIENISTABAS DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA

  • Zeiferta ielā 16-17, Olainē,
  • Zemgales ielā 2-63, Olainē,
  • Pionieru ielā 88-1, Jaunolainē,
 

ĪRES TIESĪBAS UZ 12 GADIEM.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zemgales ielā 33, Olainē,
Olaines novadā, 1.stāvā, Apmeklētāju un informācijas centrā, 

vai pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv. 

• Izdarīt Olaines novada domes 2013.gada 3.aprīļa sēdes lēmuma “Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrī-
bas “Jāņupe-2” projektu “Koplietošanas infrastruktūras labiekārtošanas pasākumu realizēšanai (iek-
šējās melioratīvās sistēmas sakārtošanai)” (3.prot., 33.p.) 1.punktā šādus grozījumus: 
1.1. aizstāt ciparus “1559.88” ar cipariem “1936”;
1.2. aizstāt ciparus “779.94” ar cipariem “968.00”.
Izdarīt 2013.gada 15.aprīļa Līguma par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Jāņupe-2” projekta “Koplie-
tošanas infrastruktūras labiekārtošanas pasākumu realizēšanai (iekšējās melioratīvās sistēmas sakārtošanai)” 
finansēšanu, izsakot 1.2. punktu šādā redakcijā – “Pašvaldības finansējuma summa 1.1. punktā paredzētajam 
pasākuma projektam ir Ls 968,00 (deviņi simti sešdesmit astoņi lati 00 santīmi), turpmāk – Finansējums”.

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
ATGĀDINA UN INFORMĒ

PAR ZEMES REFORMAS PABEIGŠANU 
LAUKU APVIDOS

Zemes lietotājiem, kuriem līdz 2011.gada 30.decembrim nav no-
slēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību 
“Latvijas Hipotēku un zemes banka”, saskaņā ar likuma “Valsts un paš-
valdību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantoša-
nas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, ir izbeigušās 
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

Olaines novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pa-
beigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturto daļu, pieņems lēmumu par to, 
ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās, ze-
mes vienības tiks ieskaitītas valsts rezerves zemes fondā un līdz 2013.
gada 30.septembrim lēmumu iesniegs Valsts zemes dienesta teritoriā-
lajai struktūrvienībai.

Atgādinām, ka zemes lietotājiem līdz 2013.gada 24.septembrim, kuri 
nav izpirkuši lietošanā nodoto zemi,  ir tiesības izmantot zemes 
nomas pirmtiesības, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu ar klāt pie-
vienotiem dokumentiem (par zemes piešķiršanu lietošanā, mantojuma 
apliecību un c.).
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Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
septembrī

70. gadskārtā
Akelani Nadeždu
Baurovsku Lūciju
Birģeli Māru
Jankovsku Māru
Krustiņu Dzintru
Mikažānu Oļģertu
Piešiņu Aivaru
Prūsi Edgaru

75. gadskārtā
Ančukovu Albīnu
Āleri Māru
Bāliņu Viju
Beļunu Gaļinu
Grigorjevu Nadeždu
Jākobsoni Veru 
Jurinovu Pjotru
Kotovu Veru
Krivorotovu Ņinu
Makejevu Anatoliju
Morozovu Aldonu
Ostrovsku Venerandu
Piteņko Nikolaju
Precinieci Liju
Savicki Konstantinu
Šabaļinu Tamāru

80. gadskārtā
Auzānu Pēteri
Didkovski Vitāliju
Ernestsoni Regīnu
Giruci Staņislavu
Ivanovu Gaļinu
Javdokimovu Nadeždu
Kauliņu Uldi
Pastori Annu
Ritumu Viesturu
Smirnovu Nataliju
Stūri Egīlu
Svilāni Valentīnu
Ščeglovu Annu
Ševņinu Poļinu
Vaneļanu Idu
Verpakovsku Antoņinu

85. gadskārtā
Keiseli Heronimu
Maņihinu Aleksandru
Rideri Mildu
Stipniku Nelli

91. gadskārtā
Kapitovu Antoniju
Laganovsku Helēnu

92. gadskārtā
Grāvi Antoņinu
Mihejevu Ivanu

94. gadskārtā
Voronovu Jekaterinu

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums  
“Olaines domes vēstis”

Iznāk kopš 2004. gada.
Tirāža 5000 eks.
Ieteikumus un komentārus sūtiet 
uz e-pastu: olainesdome@olaine.lv 
vai zvaniet pa tālr. 67146026, 
67146022.

Pasākumi Olaines novadā septembrī

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā no 2013.gada
6.augusta līdz 11.septembrim reģistrētie mirušie

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

DZEJAS DIENU LAIKĀ:
Izstāde latviešu dzejniecei Inesei Zanderei (1958) – 55
“Tu alksti putnu?”
Jaunāko grāmatu izstāde sākumskolas bērniem
“Mazais būs liels!” (1.– 4. kl.)
“Domu skaļums nenorimst”
Dzejas dienām veltīta grāmatu izstāde (5. – 12. kl. )
Tikšanās ar mākslinieku Imantu Purviņu
“Dzejas un dzīves ritmi”

“Zināšanas gaisma – nezināšanas tumsa”
Zinību diena. Pasaules miera diena
“Klātbūtnes izjūta”. Iespieddarbu izstāde rakstniecei – 
Andrai Manfeldei – 40 (1973)
“Dievs taisnību redz”. Izstāde krievu rakstniekam, 
pedagogam Ļevam Tolstojam – 185 (1828-1910)
Literāra izstāde “Kas aug manā dārziņā”
dzejniecei Inesei Zanderei – 55 (1958)
“Piemini Saules kauju Rudens Saulstaros” 
(Saules kauja 22.09.1236.g.). Baltu vienības diena
“Baltijas valstis likteņgriežos”. 22.09 Baltu vienības diena. 
Literāra izstāde par Baltijas valstu vēsturi.
Literāri muzikālā pēcpusdiena. Pasākumā piedalās 
novadniece, dzejas un mūzikas iesācēja Iveta Putniņa
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde “Sprīdītis”
Starptautiskais boksa turnīrs 
“OLAINES KAUSS 2013”
“Mūžs kopā ar bērniem”
Tulkotājai Mudītei Treimanei – 65 (1948), (1. – 9. kl.)
Tematiskā grāmatu iztāde - Miķeļdiena
“Miķeli gaidīju, kā savu brāli,
Tas deva malciņu, tas kumeliņu”
Starptautiskai senioru dienai veltīs koncerts

Nu pilna krūze, pilna dvēsele 
Ar gadiem ilgi sakrāto. 

Nu es jums nestu, es jums dotu, 
Bet nevaru vairs pacelt to. (M. Zālīte)

                                   
 Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar ilggadējā kolēģa, Olaines Vēstures un mākslas 

muzeja darbinieka JĀŅA FELDNERA tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.
                                                                                                                                                                                       

Olaines novada pašvaldības kolektīvs

Olaines bibliotēka
Zemgales iela 24

Bērnu lit. nodaļa
Kūdras iela 16
Bērnu lit. nodaļa
Kūdras iela 16
Olaines bibliotēka
Zemgales iela 24

Jaunolaines bibliotēka 
Meža iela 2
Olaines bibliotēka
Zemgales iela 24
Olaines bibliotēka
Zemgales iela 24
Gaismu bibliotēka

Jaunolaines bibliotēka 
Meža iela 2
Gaismu Bibliotēka

Jaunolaines bibliotēka 
Meža iela 2
Jaunolaines Kultūras namā
Olaines 2.vidusskolas sporta zālē

Bērnu lit. nodaļa
Kūdras iela 16
Jaunolaines bibliotēka 
Meža iela 2

Jaunolaines Kultūras namā

Aicinām sekot līdzi pasākumiem www.olaine.lv sadaļā “Pasākumi” un informācijas stendos. 

Bernotas Kazimieras, 70 gadus vecs, 06.08.2013
Kļitončika Vera, 79 gadus veca, 04.08.2013

Ludāns Aleksandrs, 81 gadu vecs, 19.08.2013
Lukšo Viktors, 83 gadus vecs, 09.09.2013

Makarovs Genadijs, 49 gadus vecs, 07.08.2013
Maleniece Nadežda, 61 gadu veca, 24.08.2013
Pētersons Eduards, 70 gadus vecs, 23.08.2013
Popmane Tamāra, 85 gadus veca, 15.08.2013

Rikunova Kira, 64 gadus veca, 28.08.2013
Stankeviča Taisija, 72 gadus veca, 29.08.2013
Šitelis Staņislavs, 70 gadus vecs, 03.09.2013
Tabačkovs Igors, 39 gadus vecs, 02.09.2013
Upeniks Jānis, 44 gadus vecs, 21.08.2013

Vasiļevska Dzintra, 60 gadus veca, 16.08.2013
Voshodovs Vladimirs, 53 gadus vecs, 09.09.2013

Žirs Andrejs, 70 gadus vecs, 10.08.2013

3.09.-28.09.

9.09.-20.09.

2.09.-20.09.

26.09.2013 plkst. 15.00

2.09.-06.09.

3.09.-28.09.

3.09.-28.09.

15.09.-20.09.

20.09.-26.09.

20.09.-30.09.

20.09. plkst.16.00

21.09.2013. plkst. 15.00
21.09. plkst. 15.00
22.09 plkst. 11.00
23.09.-11.10.

27.09.-30.09.

01.10.2013. plkst. 15.00

KAD  KAS  KUR

... tas mīlestības augstais vārds
stāv pāri cilvēcīgai saprašanai,

un tieši tas, ko nesaprotam, 
ir pāri laikam paliekošs. 

/A.Bergmanis/

Albertu un Veru Badunus
(Laulība noslēgta 1963.gada 4.septembrī Rīgas rajona Olaines ciema izpildkomitejā).

sveic ZELTA kāzās

Olaines
novada dome
Olaines
novada dome


